COMISSÃO DE SAÚDE
Ordinária
REUNIÃO DO DIA 30 DE SETEMBRO DE 2020
09:00 Horas
ORDEM DO DIA
Formato Misto (Presencial e Videoconferência)
09:00 Horas - Audição, em conjunto com a Comissão de Trabalho e Segurança Social, da Diretora
Geral da Saúde, requerida pelo CDS-PP, sobre «os vários surtos que, desde o
início da pandemia, se vêm registando em lares (IPSS ou outros), cujo caso mais
grave ocorreu na estrutura residencial para Pessoas Idosas da Fundação Maria
Inácia Vogado Perdigão Silva, em Reguengos de Monsaraz».

10:30 Horas 1. Informações;
2. Apreciação e votação da ata n.º 31, de 23 de setembro;
3. Discussão e votação do Plano de Atividades para a 2.ª sessão legislativa;
4. Discussão e votação do Parecer sobre o PJL n.º 214/XIV/1.ª (iniciativa de cidadãos) «Procriação medicamente assistida post mortem» - Autora: Deputada Sandra
Pereira;
5. Admissão e distribuição das Petições n.ºs 122/XIV/1.ª e 124/XIV/1.ª e distribuição,
para elaboração de parecer, dos PJL n.ºs 512/XIV/2.ª (BE) e 519/XIV/2.ª (NinscCristina Rodrigues);
6. Discussão e votação do requerimento do BE, que solicita a audição do Conselho de
Administração do Hospital de Braga, sobre a atualização de remuneração e do
horário de trabalho dos trabalhadores, em conformidade com o que é praticado nos
hospitais públicos.
7. Discussão conjunta dos Projetos de Resolução n.º s 622/XIV/1.ª (PAN) «Recomenda ao Governo que garanta o direito ao acompanhante das grávidas»,
626/XIV/1.ª (IL) - «Pela alteração da orientação da DGS de forma a garantir o direito
da grávida a acompanhante em todos os serviços de obstetrícia», 635/XIV/2.ª (Ninsc.

Cristina Rodrigues) - «Pelo acompanhamento de mulheres grávidas durante as fases
do trabalho de parto no contexto da Covid-19» e 636/XIV/2.ª (BE) - «Garante o
acompanhamento da mulher grávida na assistência à gravidez e em todas as fases
do parto mesmo durante a pandemia de Covid-19»;
8. Apreciação da proposta de grelha de tempos para as audições regimentais dos
membros do Governo (artigo 104.ºdo RAR), distribuída na sequência da Conferência
de Líderes de 23 de setembro.
9. Outros assuntos.

